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17 735

ANTAL FÖRMEDLADE BOSTÄDER

FÖRMEDLADE BOSTÄDER
PER FASTIGHETSTYP

Ombyggda bostäder

251

FÖRMEDLADE
BOSTÄDER PER
ÄGARTYP

Kommunala bolag
i övriga kommuner

1 536

Stockholms
kommunala
bolag

Privata
bolag

9 264

6 935

Nybyggda
bostäder

3 519
FÖRMEDLADE BOSTÄDER
Befintliga
bostäder

13 965
GENOMSNITTLIG KÖTID*
Antal år per områdesindelning
Hela regionen

9,3

Stockholms län

9,3

Stockholms
kommun
Stockholms
innerstad**
Närförort**
Stockholms
ytterstad**

11,6
16,3
14,3
10,5

Vanliga hyresrätter 10 642
Studentbostäder
Ungdomsbostäder
Korttidskontrakt
Seniorbostäder
Övriga bostadstyper

3 135
2 002
1 539
375
42

51 %

Över hälften av de vanliga hyresrätterna
förmedlades med 6,3 till 11,7 års kötid.

*Avser vanliga hyresrätter (ej kategoribostäder)
**Ingår i Stockholms kommun
Källa: Bostadsförmedlingens databas 2020
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ETT MYCKET
ANNORLUNDA ÅR
Året som gick präglades naturligtvis av pandemin och inte mycket har
varit sig likt sedan i mars 2020. Bostadsförmedlingens verksamhet
har trots det rullat på och lägenheterna har kommit in och förmedlats
i allt högre takt.

När pandemin var ett faktum var vi, liksom alla andra,
oförberedda och nya sorters utmaningar mötte oss. Exempel
vis fick våra bostadssökande svårare att få tag på intygs
givare när sjuktalen ökade. Och när det blev svårare att
genomföra bostadsvisningar på ett smittsäkert sätt ställdes
de flesta in.
Vi är mycket tacksamma för acceptansen och tålamodet hos
våra bostadssökande. Många har fått tacka ja, och i många
fall använda många års kötid, för en bostad som de inte har
fått se i förväg. Vi förstår att det har varit svårt.
Vi vill också rikta ett tack till våra fastighetsägare för gott
samarbete under en svår tid. Bland mycket annat har många
bolag accepterat att ändra kraven på intyg för att underlätta för de bostadssökande. Vi är också glada att så många
har skickat in filmer och foton av bostäderna så att den
blivande hyresgästen trots allt har fått ett fungerande
underlag för sitt beslut.
Bilder och filmer till trots. Riktigt alla har inte varit beredda
att tacka ja till en bostad osedd. Något vi naturligtvis också
har förståelse för. Många har avvaktat och det har gett effekt

på den genomsnittliga kötid som krävs för att få en bostad.
Den har sjunkit med över ett år vilket är mycket. Utveck
lingen förstärktes av att kötidsökningen planade ut redan
före pandemin, vilket troligen har att göra med att vi har
förmedlat allt fler bostäder de senaste åren.
Sammantaget har Bostadsförmedlingen klarat av sin verk
samhet under pandemiåret mycket bra. Vi, de bostadssökande
och fastighetsägarna har fått ställa om men det är något
som gäller för alla. Glädjande nog har bostäderna fortsatt att
strömma in i snabb takt och året blev ännu ett rekordår med
17 735 förmedlade bostäder vilket är fler än någonsin förr.
Vi är den största marknadsplatsen för hyresrätter i länet
med en marknadsandel på cirka
75 procent. Nu ser vi fram emot ett
normalare 2021, då vi kan fortsätta
sammanföra bostadsbolag och
bostadssökande i hög omfattning.

Christer Edfeldt, vd Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
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ANTAL INLÄMNADE
VISNINGSFILMER 2020
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt
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0
0
0
28
187
184
138
158
180
191
201
164
1 431

BOLAGEN SOM LÄMNADE
IN FLEST FILMER
1.
2.
3.
4.
5.

Familjebostäder
Stockholmshem
Svenska Bostäder
Einar Mattsson
Wallenstam

559
475
130
81
46

DIGITALA VISNINGAR
UNDERLÄTTAR NU OCH
I FRAMTIDEN
Den pågående pandemin har lett till en utveckling av nya arbetssätt. Under 2020 blev digitala visningar ett värdefullt komplement
i vår förmedlingsprocess. Förhoppningsvis kan de fylla en viktig
funktion även när pandemin är över.
En reaktion på inställda visningar
När smittspridningen tog fart under våren sågs bostads
visningar som en risksituation. En snabb åtgärd var att
många bostadsbolag ställde in visningarna. En konsekvens
blev att både vi på Bostadsförmedlingen och fastighets
ägarna fick många frågor om ytterligare information från
bostadssökande som kände sig osäkra på om de skulle tacka
ja till bostäder utan att ha sett dem. Lösningen blev att
erbjuda digital visning av bostäderna. Fastighetsägarna
spelar in visningsfilmer och Bostadsförmedlingen distri
buerar filmerna till de bostadssökande som i vanliga fall
skulle ha bjudits in till en visning.

Snabbare förmedling och säkrare
bostadssökande
Det är tydligt att kunderna helst vill se lägenheterna innan
de tecknar ett hyresavtal men alla åtgärder som ger dem ett

bättre beslutsunderlag underlättar förmedlingsprocessen.
Vid en undersökning i juli kunde vi se att lägenheter med
digital visning i genomsnitt hanterades sex dagar snabbare
än lägenheter med endast ritning i annonsen eftersom vi
behövde kontakta färre personer innan någon tackade ja.
Kunderna var dessutom beredda att satsa mer kötid när de
sett en visningsfilm än när de enbart hade sett en ritning.

En lösning även i framtiden?
Den mest positiva effekten är att digitala visningar gör det
lättare att bilda sig en uppfattning om bostäderna. Förhopp
ningsvis kan de därmed vara ett värdefullt komplement även
när det återigen går att genomföra visningar. Genom filmer
kan de bostadssökande lättare avgöra om de är intresserade
– eller inte intresserade – i ett tidigare skede och det har stor
betydelse för den sammantagna effektiviteten i processen.
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DEN STÖRSTA
MARKNADSPLATSEN
FÖR HYRESRÄTTER
Bostadsförmedlingen förmedlar majoriteten av Stockholms
läns lediga hyresrätter. Tack vare både nya och fördjupade
samarbeten med regionens bostadsbolag har dessutom vår
andel ökat de senaste åren.
Vår marknadsandel växer
Bostadsförmedlingen är den största aktören i Stockholms
län när det gäller förmedling av hyresbostäder. Vi förmedlar
cirka 75 procent, eller tre av fyra lediga hyresbostäder
i länet.

Allt fler vill samarbeta med oss
Vi har förmedlat rekordmånga bostäder tre år i rad. Det har
möjliggjorts av både en omfattande nyproduktion i regionen
och att befintliga fastighetsägarkunder har ökat sin inläm
ning, men även att allt fler bostadsbolag har upptäckt oss.
Vi har arbetat med att sprida information om vårt erbjudande
till regionens fastighetsägare och fortsätter med ett aktivt
söka upp nya bolag för att berätta om hur vi kan hjälpa även
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dem. De senaste åren har vi inlett många nya samarbeten
och återupptagit sådana som vi haft tidigare. Under 2020
tillkom 27 sådana bolag. Det har gjort oss till ett allt mer
effektivt redskap för att underlätta på regionens bostads
marknad.

Vi finns till för bostadsbolagen
och de bostadssökande
Bostadsförmedlingens mål är att samla så många lediga
hyresbostäder som möjligt på ett och samma ställe. Vi gör
det inte av vinstintresse. En större marknadsandel är snarare
ett sätt för oss att göra mer nytta genom att underlätta för
både bostadsbolagen och de som söker en bostad. Att vi kan
erbjuda ett brett urval bostäder är dessutom en förutsättning
för att kunna möta de bostadssökandes vitt skilda behov.
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VILKA ÄR DE
BOSTADSSÖKANDE?

När man talar om bostadsköns storlek är det viktigt att komma
ihåg att Bostadsförmedlingen svarar upp mot många olika behov.
En del av de registrerade söker bostäder aktivt medan andra
inväntar eventuella förändringar i sin livssituation.
Stor variation

Kötiderna

Antalet personer i bostadskön och bostäderna som för
medlas med de allra längsta kötiderna får, förståeligt nog,
mycket uppmärksamhet. Ett faktum är dock att 98 procent
av personerna i bostadskön har registrerat sig under
2000-talet och många av dem är dessutom inte aktiva.
De som inte aktiverar sin kötid utan förblir passiva tar inte
plats från de som har mer omedelbara behov.

Närmare hälften av förra årets förmedlade bostäder gick
till personer med en kötid på 6,3–11,7 år och drygt hälften
av bostäderna förmedlades till personer med en kötid under
8 år. Under 2020 gick färre än 100 bostäder till personer
med 29 års kötid eller längre.

Vilka är det då som får bostäder genom Bostadsförmed
lingen? Det finns en stor variation inom gruppen, och i vår
statistik kan vi se att det finns stora skillnader i kötid och
inkomst bland de personer som får en bostad.

Inkomsterna
Av de 17 735 bostäderna som förmedlades gick 62 procent till
personer med en inkomst under 400 000 kr per år. Närmare
7 000 bostäder gick till personer som tjänade under 25 000 kr
per månad medan drygt 2 500 bostäder gick till personer
som tjänade 50 000 kr eller mer per månad.
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BOSTADSFÖRMEDLINGEN
SOM KUNSKAPSKÄLLA
Bostadsförmedlingen förmedlar inte bara bostäder. Vi delar även
med oss av vår kunskap. Tack vare vår långa erfarenhet har vi
stora mängder statistik om bostäder, områden och efterfrågan.
Utöver den information vi kan hämta ur vår statistik gör vi
även olika marknadsundersökningar flera gånger om året.
All den samlade kunskapen kommer till nytta både i vår
egen verksamhet och som ett mervärde för de bolag som
samarbetar med oss.
Vår kundpanel består av ungefär 5 000 bostadssökande och
viktas för att vara representativ för hela bostadskön. Under
2020 ställde vi frågor om pandemin och dess följder, men
även om andra ämnen. Här är några av resultaten.

Pandemin har dämpat lusten att flytta

Stort intresse för smart boende
Sex av tio är positiva till olika typer av appar och digitala
tjänster kopplade till boendemiljön. Den mest önskade funk
tionen i en boendeapp är att kunna boka tid i tvättstugan.
När det gäller andra former av digitala tjänster är intresset
störst för larm och övervakning.

Många kan tänka sig
ett nybyggt bostadsområde

Färre än vanligt säger att de är aktiva med att söka ny bostad
under pandemin. För den mindre grupp som trots allt har
ett ökat intresse handlar det främst om att man vill skaffa
en större bostad, närmast följt av en billigare bostad eller en
bostad bättre anpassad för att jobba hemifrån.

Tre av fyra kan tänka sig att flytta till ett helt nybyggt område.
Allra störst är intresset i de yngsta åldersgrupperna. Det
viktigaste vid inflyttningen till ett nytt bostadsområde är
att kollektivtrafik och butiker finns på plats.

Så här tycker de bostadssökande
om digitala visningar

Bostadsbolagen kan, enligt vår kundpanel, öka tryggheten
i sina bostadsområden genom olika insatser i den fysiska
miljön, till exempel bra belysning för att undvika mörka ytor
runt husen och att hålla området, trapphusen och lokalerna
rena och snygga.

Ungefär hälften av våra kunder är positiva till visning med
bilder eller filmer. Det finns en större acceptans för att bedöma
nyproducerade bostäder utan visning på plats, något som var
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vanligt även före pandemin. Läs mer om digital visning
på sidan 7.

Fastighetsägare viktiga för att skapa trygghet
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SÄRSKILDA INSATSER
FÖR UNGDOMAR
Ett av Bostadsförmedlingens uppdrag är att underlätta för ungdomar
att komma in på bostadsmarknaden. Det gör vi bland annat genom
förmedlingen av ungdomsbostäder och riktade informationsinsatser
till ungdomar.
Många ungdomar har valt att registrera sig hos oss. Vid års
skiftet var 32 procent 30 år eller yngre. De unga är dessutom
mer aktiva än genomsnittet. Av alla som aktivt söker bostad
utgör ungdomarna 41 procent. Vi informerar de stockholmare
som ska fylla 18 år om att de kan ställa sig i bostadskön och
berättar om de möjligheter som finns för dem.
De flesta bostäder som vi förmedlar är så kallade vanliga
hyresrätter; bostäder som alla som har fyllt 18 år och
uppf yller fastighetsägarens villkor kan söka. Även om de
förmedlas till den bostadssökande som har längst kötid var
det 30 procent av de som fick en vanlig hyresrätt under 2020
som var 30 år eller yngre.
För att underlätta ytterligare för ungdomar uppmuntrar vi
dessutom fastighetsägare att öronmärka bostäder åt unga.
För att få en ungdomsbostad behöver den bostadssökande
uppfylla ett åldersvillkor, oftast 18–25 år, men i vissa fall
upp till 27 eller 30 år.
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Om kontraktet är tidsbegränsat får den boende behålla
sin kötid och förbättrar därmed chanserna att kunna få en
annan bostad när kontraktet löper ut.
Under 2020 förmedlade vi 2 002 ungdomsbostäder åt
69 olika bolag.

”Vi har valt att förmedla en del
av våra bostäder som ungdoms
bostäder. Det är något som vi har
gjort i några år nu. Ungdomar är en grupp
som har svårt att ta sig in på Stockholms
bostadsmarknad och vi kände att vi ville
göra något för dem.”
Filip Hansson, fastighetschef
Willhem Stockholm
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VÅRA TJÄNSTER FÖR
FASTIGHETSÄGARE
Vi erbjuder en enkel, tydlig och säker förmedling av hyresbostäder
och djup kunskap om Stockholm som bostadsort. Väljer man att
lämna sina lediga lägenheter till oss bidrar man till en transparent
och rättvis förmedling av bostäder.

FÖRMEDLINGSSERVICE. Förmedlingen av hyresbostäder
är kärnan i vårt erbjudande. Vår tjänst bygger på lång erfa
renhet, men den utvecklas i takt med att nya behov uppstår.

KUNSKAP OCH ERFARENHET. Vår unika förmedlings
statistik kompletteras med egna analyser och marknads
undersökningar.

KOSTNADSFRIA TJÄNSTER. Vi erbjuder kostnadsfria tjäns
ter som sparar tid, pengar och resurser åt våra samarbets
partners och vi stöttar genom hela förmedlingsprocessen.

ATT BIDRA TILL SAMHÄLLSNYTTA. Vi vill samla så
många lediga hyresbostäder som möjligt på ett och samma
ställe. Tillsammans med er fastighetsägare gör vi en svår
bostadsmarknad lite enklare för den som söker en bostad.

EFFEKTIV MARKNADSFÖRING. Vår webbplats är en av
de största marknadsplatserna för bostäder i Sverige. Genom
annonseringen på webben får både bostäderna och fastig
hetsägarnas varumärken stark exponering.

Läs mer på bostad.stockholm.se/erbjudande
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VARJE SAMARBETE ÄR UNIKT
Bostadsförmedlingen samarbetar med över 200 bostads- och
förvaltningsbolag, i både privat och kommunal regi. Vissa lämnar
flera hundra lägenheter per år och andra lämnar någon enstaka.
Oavsett bolagens storlek och önskemål är vårt mål att skapa nytta för dem genom våra
tjänster. För att lyckas med det strävar vi efter att erbjuda flexibla lösningar som passar
olika behov. Här gör vi några nerslag bland 2020 års många samarbeten.

”Vi har under 2020 inlett ett samarbete med
Bostadsförmedlingen avseende förmedling av
våra 189 hyresrätter i Vega. Handläggarna
vi arbetar med är duktiga och snabba med att leverera
bra hyresgästförslag i enlighet med de villkor vi har för
våra hyresgäster. Utöver förmedlingsuppdraget har
Bostadsförmedlingen hjälpt oss med statistik och
marknadsanalyser i olika geografiska områden. Detta
är givetvis värdefull information för oss som bostads
utvecklare för att utvärdera efterfrågan där vi är verk
samma och har för avsikt att utveckla bostäder.”
Björn Alexanderson, Associate, Investment & Asset
Management, Scandinavian Property Group
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”Vi är väldigt nöjda med att vi kunde genomföra det
här. Vi ser tre tydliga positiva effekter. Det är en
förbättring för våra kunder, det ger en effektivisering
som skapar synergieffekter i vår organisation och dessutom har
projektet lett till ett tätare samarbete med Bostadsförmedlingen.”
Jenny Lindqvist, uthyrningschef på Stockholmshem,
om ett gemensamt utvecklingsprojekt som har förkortat
förmedlingstiderna

Vi är väldigt glada över ett fint och givande samarbete med
Bostadsförmedlingen i Stockholm. Under 2020 fick vi hjälp att
förmedla hela 999 lägenheter! Som ett stadsutvecklande bolag
har vi en omfattande nyproduktion av bostäder i Stockholm. Hälften av våra
nybyggda lägenheter förmedlas via vår egen kö. För den andra hälften
nyproduktion, samt våra lägenheter i befintligt bostadsbestånd, har vi en
trygg och väldigt proffsig partner i Bostadsförmedlingen.
Malin Kernby, affärsområdeschef Bostad, Wallenstam
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”INITIATIVKRAFT
OCH FÖRMEDLINGSREKORD”

Bostadsförmedlingens uppdrag är att förmedla lediga hyres
rätter i Stockholmsregionen. Det kan låta okomplicerat men
under ett år som 2020 uppstår vissa utmaningar. Pandemin
har påverkat alla. De bostadssökande har fått acceptera att
i många fall ta en bostad osedd.
Trots detta har antalet förmedlade bostäder i Stockholm nått
all time high och kötiden är den kortaste på flera år. Det är
resultatet av fler samarbeten med privata aktörer, en snabb
förmedlingsprocess och en kraftsamling från bostadsbolagen
som möjliggjort digitala visningar.
Inför 2021 hoppas jag naturligtvis först och främst på ett år
där vi får kontroll över smittspridningen så att vi alla kan
återgå till en mer normal vardag. Bostadsförmedlingen har
en stadig kurs framåt, och kommer fortsätta på inslagen
väg mot en alltmer digitaliserad och effektiv förmedlings
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process. En del i det är att få på plats enklare sätt att betala
köavgiften, vilket kommer lanseras under året.
I en växande region som Stockholm behövs ett effektivt,
professionellt och rättvist system för förmedling av lediga
bostäder. Därför ska även arbetet med att stävja falska
arbetsintyg effektiviseras.
Jag ser fram emot att få följa med på Bostadsförmedlingens
resa i ytterligare ett år. Mot nya rekord!

Dennis Wedin, styrelseordförande Bostadsförmedlingen
i Stockholm AB
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Årets mest omtalade förmedling
var Stadsholmens nyrenoverade
åttarummare i Kristinebergs slott.
Annonsen lockade över 61 000
besökare.
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DE BOSTADSSÖKANDE I SIFFROR 2020
NÄR I TIDEN TROR DU ATT DU HAR BEHOV
AV EN BOSTAD?
Behöver en bostad omgående
Behöver en bostad inom ett år
Behöver en bostad inom 1–2 år
Behöver en bostad inom 2–4 år
Behöver en bostad senare
Behöver ingen annan bostad
Vet ej/ingen åsikt
BOSTADSORT

15 %
12 %
14 %
17 %
28 %
3%
11 %

29 %

ÅLDERSFÖRDELNING

22 %
16 %

15 %

Övrigt

10 %

1%

5%

Övriga
landet

16%
Övriga
Stockholms
län

Stockholms
stad

45 %

38 %

706 632
Antal personer registrerade hos
Bostadsförmedlingen (31 december 2020)

2%
18–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

>75 år

ANTAL INTRESSEANMÄLNINGAR FÖR EN BOSTAD 2020
Intresseanmälningar
Personer
0
559 023
1
23 888
2
13 942
3
13 713
4
8 585
5
6 602
6–10
21 846
11–20
20 881
21–50
22 843
51–
15 309

Källa: Bostadsförmedlingens databas 2020, undersökningen Bostadsköns profil 2020
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